
Eliminacje strefowe do finałów Mistrzostw Polski Juniorów               
i Młodzików; C-13, D-13, C-11, D-11, C-9, D-9, KP-PO 

Ośrodek Wczasowy „ROMA”, Chomiąża Szlachecka 8,                                       
25 – 30 września 2022 r. 

Regulamin 

1. CEL: 

 

* Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży. 

* Podnoszenie poziomu sportowego. 

* Wyłonienie finalistów MPJ oraz MPM na rok 2023. 

 

2. ORGANIZATOR: 

 

* Organizatorem mistrzostw jest: Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy. 

* Patronat Honorowy: Starostwo Powiatowe w Żninie.  

* Partner wydarzenia Wójt Gminy Gąsawa. 

* Dyrektor mistrzostw – Kamila Urbańska, tel. 691-973-934, e-mail: kamigrom@gmail.com 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
 

* 25-30.09.2022 r. – Ośrodek Wypoczynkowy „ROMA”, Chomiąża Szlachecka 8,                          

88-410 Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. 

 

4 . SYSTEM ROZGRYWEK: 
 

* W zależności od liczby uczestników system szwajcarski 9 rundowy lub kołowy oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców w każdej grupie turniejowej: 

 

-    D-9, C-9 rocznik 2013 i młodsi,  

-    D-11, C-11 rocznik 2012 i 2011,  

-  D-13, C-13 rocznik 2010 i 2009, zgodnie z "Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu           

w roku 2022 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu 

międzywojewódzkim i wojewódzkim" 

(https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/09/wytyczne_juniorzy_regionalne_2022.pdf). 

 

5. TEMPO GRY: 
 

* 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie dla zawodnika od początku partii. 

 

6. ZGŁOSZENIA: 

 

* Zgłoszenia zawodników dokonywać należy poprzez serwis turniejowy na www.chessarbiter.pl lub 

u sędziego Głównego FA Jarosława WIŚNIEWSKIEGO (e-mail: 76jarwis@gmail.com                       

tel.: 609-992-909).  

* Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia należy dokonać u dyrektor zawodów - Kamili 

Urbańskiej  najpóźniej do 20.09.2022 roku na adres mailowy kamigrom@gmail.com, lub 

https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/09/wytyczne_juniorzy_regionalne_2022.pdf
http://www.chessarbiter.pl/
mailto:76jarwis@gmail.com
mailto:kamigrom@gmail.com


telefonicznie 691-973-934. 

* W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, klub, datę urodzenia oraz informację o rezerwacji 

zakwaterowania i wyżywienia. 

* Osoby nie zweryfikowane do godz. 20:00, dnia 20.09.2022 r., będą mogły zagrać dopiero                

od 2 rundy. 

 

7. OCENA WYNIKÓW: 
 

* W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje: suma zdobytych punktów, 

wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, ilość zwycięstw, wynik 

bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, ranking średni przeciwników. 

* W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejności miejsc decyduje: ilość zdobytych 

punktów, punktacja Sonnenborna-Bergera, rozszerzony system Koyi, liczba zwycięstw, wynik 

bezpośredniej partii.  

* W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek 

finałowych zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty 

będą dzielone. 

 

8. UPRAWNIENIA DO STARTU: 
 

* Prawo startu mają obywatele polscy z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz 

obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce. 

* Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach 

strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje 

(zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć. 

* Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji 

szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.  

 

9. TERMINARZ ROZGRYWEK: 
 

-  25.09.2022 r. godz. 15:00 - 19:00 - przyjazd i weryfikacja zawodników 

-  25.09.2022 r. godz. 18:00 - 19:00 - kolacja 

-  25.09.2022 r. godz. 20:00 - odprawa techniczna 

-  26.09.2022 r. godz. 9:00  - otwarcie zawodów 

-  26.09.2022 r. godz. 9:15  -   I runda 

-  26.09.2022 r. godz. 15:00  - II runda,       

-  27.09.2022 r. godz. 9:00  -   III runda             godz. 15:00  - IV runda  

-  28.09.2022 r. godz. 9:00  -   V runda,             godz. 15:00  - VI runda 

-  29.09.2022 r. godz. 9:00  -   VII runda           godz. 15.00  - VIII runda 

-  30.09.2022 r. godz. 9:00  -   IX runda,            godz. 14:30 – zakończenie turniejów. 

 

10. FINANSOWANIE: 
 

* Koszt zakwaterowania i wyżywienia całodobowego – (śniadania, obiady i kolacje serwowane w 

budynku stołówki) od kolacji 25.09.2020 r. do obiadu 30.09.2020 r. wynosi: - 550 zł. 

* Ośrodek Wczasowy „ROMA” posiada następującą bazę noclegową: 

 

- 9 domków 4-osobowych (2 pokoje po 2 osoby, wspólna kuchnia, salonik i łazienka), 

- 13 pokoi w pawilonie 5-osobowych (pokoje 3+2, przedzielone ścianą, lodówka, salonik i łazienka), 



- 2 pokoje 2-osobowe z łazienką (1 pokój z 2 łóżkami oraz 1 pokój z łóżkiem małżeńskim), 

- 2 pokoje 6-osobowe (pokoje 4+2 z 2 łóżkami piętrowymi oraz 2 łóżkami 1-osobowymi), 

- Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prowadzona będzie ich optymalizacja, w celu jak najlepszego 

wykorzystania bazy noclegowej (przy rezerwacji należy podać z kim uczestnik/trener/opiekun ma 

zostać zakwaterowany. W innym przypadku współlokator będzie dobrany losowo z uwzględnieniem 

regionalizacji KP-PO).  

Organizator unikał będzie kwaterowania 1 osoby w pokoju 2-4 osobowym. Jeżeli jednak osoba 

będzie chciała otrzymać całe pomieszczenie czy domek na wyłączność, wiązać będzie się to z 

koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty.    

 

* Wpisowe do turnieju wynosi 60 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową). 

* Wpisowe do zawodów oraz opłaty za pobyt w Ośrodku należy wpłacić do 20.09.2022 roku na 

podane konto, wysokość wpisowego po wyznaczonym terminie wzrasta o 50 %. 

 

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy 
ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń 

NIP: 953-23-21-732 

 

Bank BNP Paribas S.A. 

84 1600 1462 1802 3781 3000 0001 

 

11. NAGRODY: 
 

* Puchary i medale za miejsca I-III w każdej grupie. 

* Nagrody rzeczowe I-X miejsca, wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

 

12. AWANS DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI W 2022 ROKU. 
 

* Awans do finałów uzyskuje po 4 najlepszych zawodników w grupach do lat 11 i 13, a do lat 9 

awansuje po 6 najlepszych zawodników.  

* Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju. 

* W sprawach nieujętych tym komunikatem obowiązują regulaminy PZSzach. 

* Turniej prowadzą licencjonowani sędziowie. 

* Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego 

głównego, którego decyzje w trakcie trwania turnieju są ostateczne. 

 

13. DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW: 
 

Dzieci, rodzice i opiekunowie zameldowani w ośrodku będą mogli bezpłatnie korzystać z 

następujących atrakcji: 

* Boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki. 

* Boisko do piłki siatkowej (plażowej). 

* Miejsce ogniskowe. 

* Plaża nad Jeziorem. 

* Chata grillowa. 

* Teren atrakcyjny dla amatorów wędkarstwa oraz grzybobrania. 

 

14. UWAGI KOŃCOWE: 
 



* Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 30 minut                     

od regulaminowego rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.  

* W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia 

czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis 

przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać 

ukarany zgodnie z przepisami gry. 

*Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. 

* Sprzęt do gry zapewnia organizator. 

* Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym 

czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i 

opiekunami. 

* Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o 

sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw, poza salą gry. 

* Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie z klubów lub rodzice. 

* Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych 

telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: 

 a) dla zawodników – przegrania partii, 

 b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.   

* Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub 

delegujący zawodnika do udziału w turnieju. 

* Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów. 

* Udział w turnieju wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań 

Organizatorów i Partnerów Turnieju 

* Wszystkich zawodników obowiązuje przynależność klubowa oraz posiadanie licencji PZSzach . 

Każdy zawodnik przebywa na turnieju pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej w formularzu. 

* W sprawach spornych, nie objętych regulaminem, decyduje sędzia główny zawodów. 
 

 

 


